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Beslutande

Ledamöter
László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans
Thomas Evensson (M), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Per Gunnar Larsson (S), deltar på distans
Elisabet Thorén (C), deltar på distans
Ingela Gustavsson (V), deltar på distans
Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans
Maud Jonsson (L), deltar på distans
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Barbro Andin Mattsson (C), deltar på distans
Suzanne Blomqvist (L), deltar på distans
Jan Nordlinder (S), deltar på distans

Övriga deltagande
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Ingrid Sundström, förvaltningschef § 34-58,
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Barbro Keijzer, verksamhetschef § 34-45, deltar på distans
Anna Forsberg, verksamhetschef § 34-54, deltar på distans
Carina Adestam, controller § 34-42, deltar på distans
Alesia Majstorovic, controller § 34-42, deltar på distans
Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare § 49-52, deltar på distans
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Kristina Bergström, nämndsekreterare § 34-58
Maud Jonsson
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)

Sida 1 av 36

PROTOKOLL

Sida
2(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum

2021-03-24

Datum för anslags uppsättande
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Datum för anslags nedtagande

2021-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
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Kristina Bergström
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§ 34

Dnr 00005/2021

Godkännande av dagordning 2021
Omsorgsnämnden beslutar
1. Dagordningen godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr 00006/2021

Förvaltningschefen informerar 2021
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet







Allmänt läge förvaltningen
Rehab
Tröskelväxling
God och Nära vård
Arbetsmiljöverket
Personalrepresentant

Information om projektet God och nära vård kommer att redovisas på en
beredning.
Omsorgsnämnden har två personalrepresentanter, Ida von Wachenfeldt och
Annika Zetterman. Ida har inkommit med en avsägelse och är därmed
entledigad.
Beslut har kommit i Arbetsmiljöverkets tillsyn Dnr ON 00020/2021 3 kap
3 a arbetsmiljölagen. Beslut: Ärendet avslutas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 9 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr 00051/2020

Coronapandemin
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Det är nu ett år sedan Covid-19 viruset började spridas. Vi har under ett år i
omsorgsförvaltningen arbetat för att förhindra smittspridning i våra
verksamheter. Förvaltningen har arbetat med nya restriktioner och
rekommendationer som inneburit framtagande av nya rutiner och arbetssätt.
Idag har Vård- och omsorgsboendena inga konstaterade fall av Covid-19,
alla har erbjudits vaccin och samtliga som har tackat ja har tagit båda
doserna. Enstaka misstänkta fall finns fortfarande framförallt i hemtjänst.
Personer och personal inom LSS väntar nu på att få ta sin första vaccindos.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 9 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr 00029/2021

Framtiden för Unitis
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Barbro Keijzer berättar om planeringen för att erbjuda
dagverksamhet för de som tidigare varit på Unitis.
Ärendet ajournerades till senare under förmiddagen
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 12 mars 2021.
Uppsägning avtal mellan Unitis och Ljusdals kommun diarieförd 12 februari
2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr 00088/2019

Nybyggnation VoBo
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Fastighetschef Richard Brännström informerar om läget för Östernäsområdet. En beskrivning av hur arbetet löper kring projektet för
nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende.
Richard Brännström redogör för hur de arbetar tillsammans med
omsorgsförvaltningen kring uppdraget för reservplatser.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 9 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr 00007/2021

Månadsuppföljning 2021
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
2. Omsorgsförvaltningen ska utvärdera till den 7 april om behovet finns
att omsorgsnämnden tar ställning till nya anpassningsförslag gällande
2021
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsförvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett
antal kostnadsdrivare. Dessa redovisas månadsvis tillsammans med, av
omsorgsnämnden, utvald verksamhetsstatistik och budgetuppföljning per
den 28 februari 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 17 mars 2021.
Månadsuppföljning ON feb 2021 utökad diarieförd 25 mars 2021.
Månadsuppföljning ON feb 2021 diarieförd 23 mars 2021.
ON timmar hemtjänst 2019-2021 diarieförd 18 mars 2021.
Kostnadsdrivare februari diarieförd 17 mars 2021.
Balans in-utflytt vobo diarieförd 17 mars 2021.
Antal dagar från beslut vobo diarieförd 17 mars 2021.
Yrkanden
László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningen ska utvärdera till den
7 april om behovet finns att omsorgsnämnden tar ställning till nya
anpassningsförslag gällande 2021.
Marie-Louise Hellström (LB) bifall till László Gönczis yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)

Sida 10 av 36

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sida
11(35)

Datum

2021-03-24

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att
omsorgsförvaltningen ska utvärdera till den 7 april om behovet finns att
omsorgsnämnden tar ställning till nya anpassningsförslag gällande 2021 och
finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr 00002/2020

Bokslut 2020 - utvärdering måluppfyllelse 2020
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden antar utvärderingen av målen 2020
2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att till den 28 april ska analysera vilka
punkter i målen som påverkats av coronapandemin och förhållningssätt till
förbättrat utfall för övriga mål
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsförvaltningen har enligt uppdrag utvärderat omsorgsnämnden mål
2020 och en redovisning av utfallet har presenterats.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterade 16 mars 2021.
Utvärdering måluppfyllelse diarieförd 22 mars 2021.
Yrkanden
László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till omsorgsförvaltningen att till den
28 april ska analysera vilka punkter i målen som påverkats av coronapandemin och förhållningssätt till förbättrat utfall för övriga mål.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag till antagandet av utvärderingen av målen 2020 och
finner att nämnden bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande gällande
uppdraget till omsorgsförvaltningen att till den 28 april ska analysera vilka
punkter i målen som påverkats av coronapandemin och förhållningssätt till
förbättrat utfall för övriga mål och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering, Akt
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§ 41

Dnr 00004/2020

Budget 2021 samt ELP 2022-2023 - Verksamhetsplan
2021
Omsorgsnämnden beslutar
1. Verksamhetsplan 2021 fastställs
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att målarbetet i Ljusdals kommun
ska utgå från målen i Agenda 2030 – de globala målen för hållbar
utveckling. Utifrån KF:s beslut om hur arbetet ska gå till fick förvaltningen i
uppdrag att utgå från de globala målen och identifiera inom vilka globala
delmål som omsorgsnämnden har åtgärder, baserat på nämndens ansvarsområde. Åtgärderna är föreslagna utifrån redan fattade nämndbeslut, uppdrag
och prioriterade utvecklingsområden. Målarbetet syftar även till att
verksamheten föreslår åtgärder i de fall de anser att det fattas politiskt
beslutade sådana.
Under målområde 5, globalt delmål 2.2 finns åtgärden ”Skapa bra måltider
med utgångspunkt i Livsmedelsverkets skrift Bra måltider i äldreomsorgen.”
föreslagen. För denna åtgärd finns ännu inget beslut taget, utan det behöver
fattas av nämnden.
Delmålen och åtgärderna är strukturerade utifrån kommunfullmäktiges
målområden. På så sätt svarar nämndens åtgärder mot både de globala målen
och KF:s målområden.
Arbetet har utgått från ett malldokument som säger följande om målarbetet:
”Åtgärderna ska vara kopplade till delmål och motiverade med varför/vilken
effekt de förväntas åstadkomma. Val av åtgärder ska baseras på analys av
behov av åtgärder inom respektive målområde. Åtgärder ska därmed gälla
det som behöver förbättras och det som ingår i verksamhetens uppdrag samt
är möjligt att påverka inom verksamheten eller tillsammans med andra.
Åtgärder finns i många fall redan politiskt beslutade via tidigare års
budgetbeslut, särskilt beslut eller beslutad strategi, plan eller handlingsplan.
Verksamhetsplanen samlar därmed redan tidigare beslutade åtgärder samt
nytillkomna åtgärder för budgetåret.”
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Måldokumentet presenterades i januari för nämnden. Det har sedan bearbetas
politiskt. Den bearbetade versionen förelades dagens nämnd.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 16 mars 2021.
Verksamhetsplan ON 2021 förslag diarieförd 16 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 42

Dnr 00010/2021

Budget 2022 samt ELP 2023-2024
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Budgetprocessen regleras i plan för budget och budgetuppföljning. De årliga
förutsättningarna regleras i Budgetdirektiven. Budgetdirektiv för budgetår
2022 samt ELP 2023-2024 framgår av handlingarna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 17 mars 2021.
Protokoll KSAU 2021-02-16 § 19, Budgetdirektiv.
Tidplan rambudgetarbete 2021 ON diarieförd 17 mars 2021.
Budgetdirektiv 2022 diarieförd 17 mars 2021.
Plan för budget och uppföljning 17 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr 00035/2021

Medarbetarundersökning 2020
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Samtliga medarbetare i Ljusdals kommun har utifrån sina egna upplevelser
uppmanats att svara på ett antal påståenden inom ett antal frågeområden.
Resultatet är en ögonblicksbild av medarbetarnas upplevelser. Inom
omsorgsförvaltningen har 731 personer fått möjlighet att svara och 479
personer har svarat, det gör en svarsfrekvens på 65,5 %.
I enkäten finns ett antal områden som medarbetare svarar mot och dessa är:
Arbetsorganisation
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ledarskap
Arbetsbelastning
Kunskaper och utveckling
Stöd
Handlingsutrymme
Trygghet, jämställdhet och mångfald
Återhämtning
Resultatet visas per chef som medarbetare svarar mot. För omsorgsförvaltningen innebär det att varje chef får sitt resultat och gör tillsammans
med skyddsombud en analys och åtgärdsplan. I omsorgsförvaltningens
ledningsgrupp har detta sammanställts och på en övergripande nivå har
analys och åtgärdsplan sammanställts. Denna kommer att redovisas till HR
och den förvaltningsvisa skyddskommittén där alla fackliga organisationer är
inbjudna. Övergripande resultat redovisas till omsorgsnämnd.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 9 mars 2021.
Omsorgsförvaltningens Medarbetarenkät diarieförd 9 mars 2021.
Matris medarbetarundersökning 2020 diarieförd 9 mars 2021.
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Analys och åtgärdsplan MAU 2020 diarieförd 9 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 00027/2021

Arbetsmiljöansvar enligt internkontrollplanen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
2. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med en rutin för hur urval och
analys ska ske enligt internkontrollplanen
Sammanfattning av ärendet
I internkontrollplanen för 2020 har omsorgsförvaltningen i uppdrag att
analysera ett beslut som omsorgsnämnden har tagit under 2020 utifrån
arbetsmiljöansvar. Förvaltningen har i handlingar från 20200617 valt att titta
på anpassningsbeslutet att ”Avsluta tjänsten som koststrateg från
kostservice”. Förvaltningen har i ärendet utifrån arbetsmiljöansvar gjort en
riskanalys och informerat berörda parter innan beslut tagits av
omsorgsnämnd. Ärendet har hanterats enligt gällande riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 16 mars 2021.
Protokoll ON 2020-06-17 § 82 Budget 2021.
Konsekvensanalys diarieförd 17 april 2020.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag att de ska återkomma med en rutin för hur urval och
analys ska ske enligt internkontrollplanen och finner att nämnden bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 45

Dnr 00109/2019

Sjukfrånvaro
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar för hur sjukskrivningstalen sett ut för 2020.
Verksamhetscheferna berättar om hur de kommer att arbeta vidare i projekt
sänka sjukfrånvaron.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 9 mars 2020.
Nuläge sänka sjukfrånvaro ON diarieförd 18 mars 2021.
Sjukfrånvarostatistik OF kv. 4 2020 diarieförd 25 februari 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr 00004/2019

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden sammanställning av
omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Till grund för sammanställningen i mars 2021 ligger en genomgång av
protokoll och beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet
den 24 februari 2021.
Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en
redovisning för omsorgsnämnden. Färgen orange innebär att ärendet pågår
och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 16 mars 2021.
Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige diarieförd 17 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)

Sida 20 av 36

PROTOKOLL

Sida
21(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 47

Dnr 00006/2019

Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av
uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden hanteringen av de uppdrag
som har kommit från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till grund
för sammanställningen i mars 2021 ligger en genomgång av protokoll och
beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 24
februari 2021.
Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en
redovisning för omsorgsnämnden. Färgen orange innebär att ärendet pågår
och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 16 mars 2021.
Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige diarieförd 17 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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PROTOKOLL

Sida
22(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 48

Dnr 00008/2021

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2021
Omsorgsnämnden beslutar
1. Delgivningen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, diarieförda den 12 mars 2021, över delegeringsbeslut
fattade i februari 2021 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och
stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade
(LSS) inom stöd och omsorg.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 12 mars 2021.
Delegeringsbeslut februari - översikt diarieförd 12 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har
noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)

Sida 22 av 36

PROTOKOLL

Sida
23(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 49

Dnr 00007/2020

Avvikelser årssammanställning 2020
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten
2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att till hösten 2021 återkomma hur de
hanterar frågan med fallavvikelser
Sammanfattning av ärendet
Samtliga avvikelser, oönskade händelser för kund, inom omsorgsnämndens
ansvarsområde rapporteras i Treserva. Detta inkluderar även Addera omsorg.
Antal rapporterade avvikelser 2020 har ökat något i jämförelse med
föregående år. Andelen åtgärdade avvikelser visar på en minskning för 2020.
De flesta avvikelser handlar om fall och läkemedelshantering. De vanligaste
åtgärderna som angavs var fallprevention, genomgång av rutiner och
enskilda samtal.
Syftet med avvikelserapporteringen och avvikelsehanteringen är att
förbättringsåtgärder ska leda till bättre kvalitet för kunderna.
För en helhetsbild, se bilaga Sammanställning avvikelser 2020 till ON.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 10 mars 2021.
Sammanställningen avvikelser ON 2020 diarieförd 10 mars 2021.
Yrkanden
László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till omsorgsförvaltningen att till
hösten 2021 återkomma hur de hanterar frågan med fallavvikelser.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till
omsorgsförvaltningens förslag att godkänna rapporten och finner att
nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)

Sida 23 av 36

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sida
24(35)

Datum

2021-03-24

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att
uppdra till omsorgsförvaltningen att till hösten 2021 återkomma hur de
hanterar frågan med fallavvikelser och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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PROTOKOLL

Sida
25(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 50

Dnr 00146/2019

Internkontrollplan 2020 - utfall
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2020 har följts upp.
Internkontrollplanen innehåller 29 olika kontrollpunkter inom 27 områden.
En kontroll har varit svår att genomföra. Det gäller stickprov av att
värdegrunden beaktas i beslut i omsorgsnämnden, se punkt 12 i
Internkontrollplan ON 2020 – utfall. Övriga kontroller är genomförda.
De flesta av kontrollerna är separat rapporterade i omsorgsnämnden under
2020 och resultaten av kontrollerna finns i dessa rapporter. För några av
kontrollerna finns resultatet direkt i dokumentet Internkontrollplan ON 2020
– utfall; se punkterna 13, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 26 och 27.
Omsorgsnämndens värdegrund kommer som ett eget ärende på nämndens
sammanträde i maj.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 11 mars 2021.
Internkontrollplan 2020 - utfall diarieförd 11 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag att godkänna rapporten och finner att nämnden bifaller
detta
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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PROTOKOLL

Sida
26(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 51

Dnr 00033/2021

Sammanställning synpunkter och klagomål stöd och
omsorg 2020
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 har det diarieförts 11 synpunkter och klagomål inom
omsorgsnämnden; tre gällande OF övergripande och övriga åtta gällande
Äldreomsorg.
För samtliga synpunkter/klagomål utom en har utredning och återkoppling
dokumenterats, vilket betyder att arbetssättet för hantering och
dokumentation av synpunkter och klagomål har blivit avsevärt bättre mot
föregående år.
Sju av synpunkterna/klagomålen har kunnat hanteras genom dialog med
synpunktslämnaren så att denne har fått förklarat för sig det den har haft
synpunkter på. Synpunktlämnarna har sagt sig vara nöjda med
förklaringarna. Inga åtgärder i verksamheten har behövts för dessa.
Tre av klagomålen har föranlett förtydliganden i verksamheterna om att följa
rutiner och samtal om bemötande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 11 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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PROTOKOLL

Sida
27(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 52

Dnr 00013/2020

Årssammanställning lex Sarah 2020
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 har nio lex Sarah-rapporter inkommit för utredning inom
omsorgsnämnden. Rapporterna berör hemtjänst, nattpatrull, vård- och
omsorgsboenden, daglig verksamhet i extern regi och LSS korttidsboende
för barn. Ett av ärendena bedömdes ha allvarlighetsgraden för anmälan till
IVO.
Två utredningar pågår. Övriga utredningar är avslutade och återkopplade till
chefer och berörda medarbetare. Föreslagna och genomförda åtgärder
kommer att följas upp under våren 2021.
Den samlade bilden av lex Sarahutredningar under 2020 har inneburit
planerade åtgärder med fokus på:
 Rutiner: Genomgång av befintliga rutiner med berörd personal och
vikten av följsamhet till dessa samt revidering av rutiner för uppdatering
och förtydliganden av processer.
 Kompetenshöjning: bl.a. av bemötande vid olika typer av kognitiv
funktionsnedsättning och kunskap i samtal om sex och samlevnad med
personer med funktionsnedsättning.
 Grundligare introduktion för ny personal.
 Värdegrund, attityder och beteende.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 10 mars 2020.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller
detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sida
28(35)

Datum

2021-03-24

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)

Sida 28 av 36

PROTOKOLL

Sida
29(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 53

Dnr 00014/2020

Sammanställning lex Maria 2020
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 har en lex Maria-rapport inkommit för utredning inom
omsorgsnämnden.
Ärendet bedömdes ha allvarlighetsgraden för anmälan till IVO.
Medicinsk ansvarig rehab (MAR) redovisade utredningen av händelsen för
omsorgsnämnden 2021-01-27.
Beslut 2021-03-01 från Inspektionen för vård och omsorg: IVO avslutar
ärendet. Vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla
händelser.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 16 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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PROTOKOLL

Sida
30(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 54

Dnr 00005/2019

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till
förvaltningen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden sammanställning av
omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen. Till grund för sammanställningen i mars 2021 ligger en genomgång av protokoll och beslut från
omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 24 februari 2021.
Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en
redovisning för omsorgsnämnden. Färgen orange innebär att ärendet pågår
och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 16 mars 2021.
Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen diarieförd
17 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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PROTOKOLL
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Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 55

Dnr 00011/2021

Protokoll för kännedom 2021
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Till omsorgsnämndens sammanträde den 24 mars finns följande protokoll
för kännedom:
KS 2021-03-04 § 39 Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan
Beslut:
1. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för varuförsörjningsfrågor kopplade
till pandemin.
2. Beslut gällande förlängning av nuvarande avtal om varuhemsändnings
bidrag samt utredning om ansvaret för varuförsörjningsplan fattas vid
nästkommande sammanträde.
KF 2021-02-22 § 32 Avsägelse från Torbjörn Melkersson (V) som ersättare i
omsorgsnämnden
Beslut:
1. Torbjörn Melkersson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Frågan om fyllnadsval av ny ersättare bordläggs
KF 2021-02-22 § 33 Avsägelse från Maud Jonsson (L) från uppdrag som
1: vice ordförande i omsorgsnämnden
Beslut:
1. Maud Jonsson (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 11 mars 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)

Sida 31 av 36

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sida
32(35)

Datum

2021-03-24

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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PROTOKOLL

Sida
33(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 56

Dnr 00012/2021

Domar för kännedom 2021
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Till omsorgsnämndens sammanträde den 24 mars 2021 finns följande dom
för kännedom:
Kammarrätten i Sundsvall meddelar dom i mål nr 3713-20 gällande rätt att ta
del av allmän handling.
Kammarrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med omsorgsnämndens beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 11 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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PROTOKOLL

Sida
34(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 57

Dnr 00009/2021

Ärenden för kännedom 2021
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen skickade den 22 mars 2021 ut en remiss gällande motion
från Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) gällande att
implementera ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen, enligt Emmaboda
modellen. Remissvaret ska beredas av omsorgsförvaltningen, beslut på
omsorgsnämnden i maj och vara kommunstyrelsen till handa senast den 24
maj 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 22 mars 2021.
Motion gällande att implementera ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen
diarieförd 22 mars 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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PROTOKOLL

Sida
35(35)

Datum

Omsorgsnämnden

2021-03-24

§ 58

Dnr 00034/2019

Ledamöternas övriga frågor
Omsorgsnämnden beslutar
1. Lista med frågor från Maud Jonsson (L) skickas till omsorgsförvaltningen
för hantering

Sammanfattning
Maud Jonsson (L) har inkommit med skriftliga frågor. En del av frågorna
blev besvarade i ärendet Utvärdering av måluppfyllelse § 40.
Beslutsunderlag
Frågor inför omsorgsnämndens möte daterad 23 mars 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ON 2021 03 24 (Signerat)
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